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Van de Voorzitter
Wat een inktzwart weekend leek te gaan
worden, eindigde toch heel positief. De weergoden hadden besloten alle seizoenen op één
dag te laten verschijnen waarbij een winterklimaat de boventoon voerde.
Koud, gure noordenwind, hagel, plensbuien en
maar af en toe een zonnetje. Ook sportief gezien
leek het een donkere zondag te worden toen
zowel D1 als H2 kostbare punten verspeelden.
Voor H1 scheen de zon gelukkig wel. De rit naar
Breda waar H1 het ging opnemen tegen Zwartwit, de onbetwiste nr 1 in de competitie, was
nog somber. Niets bleek echter minder nodig
dan dat want het bleek een uitstekende pot
te worden met veel spanning en goed hockey
aan blauwwitte zijde. En het kwartje viel in de
laatste minuut de goede kant op waardoor
met een 4-3 overwinning drie zeer belangrijke
punten veroverd werden. Tevens bleek een van
de directe concurrenten 2 punten te morsen en
kon vastgesteld worden dat het bereiken van de
play-offs geheel in eigen hand ligt!! Daarvoor
moet zondag wel gewonnen worden, maar als
hetzelfde goede spel getoond wordt, is dat een
goede mogelijkheid. De 12e man zal daarbij
zeker helpen dus komt allen langs om hen toe
te juichen!!

Uiteindelijk werd het dus toch nog een mooie
dag met als toetje de beker overwinning van
Feijenoord waar een dikke 100 Leonieden gezamenlijk van genoten hebben!
Tot aanstaande zondag, toch!?

Fred Nederlof
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Het leukste en sportiefste evenement voor
bedrijven in Rotterdam en omstreken!

16 juni t/m 29 juli
RHV Leonidas /
PSV Hermandad

BEDRIJFSVOETBAL
BEDRIJFSHOCKEY
ROTTERDAM
VOORWAARDEN & VOORDELEN:
• Format: 6 tegen 6
• Locatie: RHV Leonidas/PSV Hermandad

•
•
•
•
•

2016

HOCKEY (GEMENGD) EN VOETBAL: 6 VS 6
JUNI/JULI
DOORDEWEEKSE AVONDEN
GEZELLIGHEID, SPORTIVITEIT & NETWERKEN
VEEL ENTERTAINMENT

MEER D
AN
ALLEEN
SPORT!

• Periode: 16 juni t/m 29 juli,
donderdagen 18.30u en 22.00u
• 7-9 wedstrijden per team
• Buffet en feest tijdens de finaledag
• Unieke netwerklocatie
• Bevordert de teamspirit
• Sporten is gezond!
• Een sportief en duurzaam imago voor uw
organisatie
• 10% van het inschrijfgeld gaat naar het
Goede Doel!
• Elke speeldag een DJ!
• Zowel de hockeyteams als de
voetbalteams maken gebruik van de
kleedkamers en clubhuis van R.H.V.
Leonidas. Zodoende komt die unieke
combinatie van bedrijfshockey en -voetbal
optimaal tot uiting!
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Info & inschrijven:

WWW.ZOMERCOMPETITIE.COM
De Zomercompetitie Rotterdam wordt mede mogelijk gemaakt door:

KADISH
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Met uw deelname aan
de Zomercompetitie
ondersteunt
u de Kadish Foundation

-
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De meer dan terechte overwinning van D9
Het was een gure en onheilspellende dag. Het
veld werd door wind, regen en hagel geteisterd,
maar lag er desondanks perfect bij. We waren
zenuwachtig; nog even gauw een plasje plegen
voordat de wedstrijd begint. Zorgen dat er geen
gebrek aan vocht zou kunnen ontstaan. Voor én
tijdens de wedstrijd voldoende drinken. Toen
was het zover.
Het fluitsignaal was daar en vol goede moed gingen
we ervoor. Helaas leverde dit geen mooi spel op. Om
eerlijk te zijn was het niet om aan te gluren. Dom
balverlies, veel ballen blind naar voren, geen rust in
het team. In plaats van rustig op te bouwen, en af en
toe terug te spelen gingen we het duel aan. Heen
en weer ging het; alsof je naar een tenniswedstrijd
keek. Zo raakten we onze energie kwijt aan ijdele
meters. Maar bij vlagen waren er wel mooie aanvallen en leek het toch nog ergens op. Jammer genoeg
gebeurde dit slechts sporadisch. Daarnaast ging de
tegenstander er vol voor. En in combinatie met het
achter de man verdedigen en te weinig sturing
onderling gaven we onnodig kansen weg. Geluk
hadden we met het feit dat hun spitsen bij lange na
niet zo goed waren als de onze. Slechts een enkele
keer moest de keep ingrijpen. We hadden veruit het

meeste balbezit. En hoewel het spel veel beter had
gekund domineerden we de wedstrijd. Een maatje
te groot. Individueel simpelweg beter. En u moet
toegeven, het is ook een talent om met belabberd
spel te winnen. Het eerste doelpunt viel pas aan het
einde van de eerste helft. Het zorgde voor voorzichtig optimisme. We bleven er hard voor werken.
Vooral die blonde bleef maar gaan. Zoals altijd. Een
stabiele factor. Oneindig veel loopvermogen. Topfit. In het bijzonder uitblinkend in tomeloze inzet.
Zo eentje die het hele team draagt door aanstekelijke toewijding en vurigheid. Nu ik er over nadenk,
ze zouden er serieus een standbeeld voor moeten
bouwen. Eeuwige roem. Misschien een bijzondere
plek naar diegene vernoemen. Ik weet alleen niet
of dat echt lekker bekt. “de Kuyt”, “Dirk Kuip” of
misschien suf “het Dirk Kuyt stadion”. Maar dat
zou dan weer zonde zijn van de naam De Kuip.
Hmmm….Moeilijk.
Oh, pardon, u dacht toch niet dat het over een
hockeywedstrijd ging? Dat ik mezelf zo aan het
ophemelen was? Nee joh! Het ging vanzelfsprekend
over DE wedstrijd. De enige die ertoe deed afgelopen zondag. En wat was de winst ongelofelijk
verdiend. Heer – lijk! Geen Dubbelfris of Pepsi uit

een plastic bekertje, maar champagne en DE Bekert!
Die hebben wij gewoon gewonnen! En dat is dubbel en dwars gevierd. Ook door ondergetekende.
Gevierd op het beruchte -ik-wil-er-normaliter-nietdood-gevonden-worden- Stadhuisplein met een
gozert met twee gouden tanden en eentje met een
tattoo in z’n nek, en een zonnebril op….binnen.
Die “me” zeggen in plaats van “mijn”.Maar het maakte het feestje er alleen maar mooier op. Want “me”
cluppie heeft het toch maar even geflikt. Ik vier
alles wat ermee te maken heeft. De bierdouches.
“Me” fiets kwijt zijn. De weg kwijt zijn, letterlijk. De
paar uur slaap. De pijnlijke schouder veroorzaakt
door als een zak aardappelen in “me” bed te pleuren
en direct in coma te raken. De bonkende koppijn.
Me afvragen of het wel verstandig is de volgende
ochtend naar werk te rijden. Als een dood vogeltje
de hele dag voor je uit staren. Proberen te doen alsof er niets aan de hand is. Hopen dat niemand de
alcohol ruikt die uit je poriën komt. Gênant onproductief dagje. Overleven. Ik vier het allemaal. Fantastisch. Geweldig. Prachtig. Schitterend. Fenomenaal.
Ps: Dames 9 pakte 3 punten met een 4-0 overwinning.
Slecht gespeeld. Ik weet niet eens meer wie er scoorden, maar wat kan het u ook schelen.
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H32 pakt punten in de sleutelstad
Was het weer zo’n dag? Ja, het was weer zo’n
dag. Uw favoriete Herenteam bestaande uit
de Leonidas H32 selectie heeft weer laten zien
waar de potentie binnen de club ligt. Er werd
vandaag namelijk erg lekker gespeeld. Mogen
we dat zeggen? Ja dat mogen we zeggen!
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Toegegeven, als je de thuiswedstrijd met 0 - 8
verloren hebt, ga je naar een wedstrijd met als
voornaamste doel de goal leeg te houden. In de
eerste helft moest H32 er duidelijk even inkomen.
Thor creëerde nogal wat chaos binnen onze

verdediging waardoor ze al snel kans kregen de
1 - 0 binnen te tikken.
Maar H32 geeft zich natuurlijk niet zomaar gewonnen aan de slotenmakers uit Leiden. In de
rust dus even zaak om het zooitje ongeregeld
in het gareel te krijgen en onszelf te herpakken.
Hier en daar een paar corrigerende tikken op de
bil door Captain Peter-Paul zorgde ervoor dat
dit lukte, want Stijn wist ergens halverwege de
tweede helft de sleutel in het slot te steken en
te scoren.

De wedstrijd lag nu weer open en zowel de
Leienaren als uw favoriete Herenteam waren
erop gebrand met de winst naar huis te gaan. Er
werd dapper gestreden tot het eindsignaal, maar
de eindstand bleef steken op 1 - 1. H32 pakt dus
een punt tegen de nummer twee uit de poule en
stoomt door naar de subtop! Het was weer een
mooie pot die vanzelfsprekend afgesloten werd
met een paar koude pinten en een vers gebakken tuintje!
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Met trots presenteren wij onze nieuwe sponsor
SEAT- en SKODA-dealer RijnWoud BV. Koop als
lid van Leonidas of ouder van een jeugdlid nu
een SEAT of SKODA bij onze goede buur RijnWoud en bezorg Leonidas een leuke bonus!
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Als je als (ouder van een) lid een nieuwe SEAT of
SKODA aanschaft bij RijnWoud ontvangt de club
een clubbonus van 150 - 500 euro afhankelijk van
het model.

Let op: deze bonus wordt aan Leonidas betaald
door RijnWoud en staat geheel los van de door de
klant (vooraf)bedongen korting of inruildeal bij de
dealer!
Wanneer je bij Rijnwoud een SEAT of SKODA hebt
aangeschaft dan kan je Leonidas daarvan laten
mee profiteren. We hebben als club nog genoeg
wensen!
Geef het door aan Jacqueline Wilmink via info@
leonidas.nl

RijnWoud is gevestigd aan Toepad 19, 3063 NJ Rotterdam.

De door Leonidas te ontvangen bonus is als volgt.
SEAT Mii 150,00 euro
SEAT IBIZA 250,00 euro
SEAT LEON 350,00 euro
SEAT Toledo 350,00 euro
SEAT Alhambra 500,00 euro
SKODA Citigo: 150,00 euro
SKODA FABIA: 250,00 euro
SKODA RAPID: 350,00 euro
SKODA OCTAVIA, YETI, SUPERB: 500,00 euro
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Oproep voor een trainer voor D12!
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Beste Leonieden:
Wij, D12 zoeken een trainer. Het seizoen in
de 3e klasse zit er bijna op en we zijn hard op
weg om de derde plek binnen te halen. Daar
hebben we wel wat hulp bij nodig. Daarom
zijn we op zoek naar een enthousiaste man/
vrouw/duo die ons de rest van dit seizoen op
dinsdag avond van 19:30/21:00 kan trainen.

Lekker sporten en een stuk techniek bijleren is
onze insteek! Nu denk je misschien, dat is wel kort.
Maar ook volgend seizoen hebben we weer een
trainer nodig. Dus als je het leuk vindt, kun je ons
ook volgend jaar helpen! D12 is een actief team
dat graag een stukje technischer wil hockeyen.
Daarnaast drinken we na de training en wedstrijd
graag een drankje met elkaar. Wanneer het LTD

fotoboek er op nageslagen wordt, staan we altijd
naast Lee! Ben of ken jij iemand die geïnteresseerd is om 13 meiden te ondersteunen in de
eindsprint van dit seizoen, neem dan contact op
met Annelies van Wiechen per mail:
aemvanwiechen@gmail.com.
Met sportieve groet, Dames 12

HERMES
VOOR
DANIEL	
  DEN
HOED
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Met ingang van seizoen 2016/2017 zijn wij op zoek naar:

Leden voor de nieuw
te formeren
‘Sportiviteit & Respect
Commissie’
Leonidas is de leukste hockeyclub van Rotterdam, waar iedereen
op zijn of haar niveau lekker kan hockeyen. Prestatie en gezelligheid gaan bij ons hand in hand en respect en sportiviteit hebben
we hoog in het vaandel staan. Dit willen we uiteraard ook zo
houden. Daarom heeft het bestuur besloten om een commissie
in het leven te roepen die zich bezig zal houden met het verankeren en uitdragen van onze normen en waarden.
Taken zijn onder meer:
- Opstellen beleid & gedragsregels
- Initiëren en coördineren van acties / initiatieven die sportief en
respectvol gedrag stimuleren (in beginsel gericht op de jeugdafdeling)
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Deze commissie zal intensief samenwerken met de secretaris van
het bestuur en diverse andere commissies.
Geïnteresseerd? Mail dan naar de verenigingsmanager Jacqueline
Wilmink, via info@leonidas.nl
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Kom als hippie naar
het familietoernooi!
Op donderdag 5 mei gaan we met jong en
oud op Hemelvaartsdag naar het traditionele familietoernooi dat dit jaar het
thema heeft ‘Keep Calm, wij gaan Flower
Power’. Laat de dagelijkse stress achter
je en laat je kleurrijk inspireren door de
Flower Power.

Kosten
De kosten voor deelname zijn voor volwassenen 16,00 euro en voor een kind tot 16 jaar
12,00 euro. Voor een extra maaltijd wordt
9,00 euro gerekend.
De prijs is inclusief: Koffie/thee, frisdrank,
lunch met fruit, ijs en BBQ als maaltijd.

Je kunt mee doen aan dit toernooi met de hele
familie of met een aantal families. De teams
bestaan uit kinderen, ouders, opa’s, oma’s,
neven, nichten, ooms, tantes en wellicht ook
nog aangevuld met de buurman en/of buurvrouw. Bij de poule-indeling wordt rekening
gehouden met de samenstelling van de teams
(Prestatie/Recreatie en leeftijd).

Doe jij ook mee?
Schrijf je dan hier in.

We beginnen de dag om 11:15 uur met een
ontvangst. Je kunt dan genieten van de zelf
gebakken taarten in het thema. We spelen
vervolgens partijtjes op een half veld (8
tegen 8) en sluiten de dag af met een verrukkelijke BBQ. Natuurlijk ontbreekt ook de
traditionele Bingo niet.

Aanbetaling:
Om de aanmelding definitief te maken dien
je een aanbetaling op het toernooigeld van
50,- euro te voldoen voor 14 april 2016.
Betaling kan geschieden op rekeningnummer
NL32 ABNA 045.82.66.493 ten name van R.H.V.
Leonidas te Rotterdam onder vermelding
van: teamnaam, welk toernooi en toernooidatum (dus bijvoorbeeld: familie de Zwart,
familietoernooi , 5 mei 2016).
Na bevestiging van deelname, dien je voor
het toernooi zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 28 april het resterende inschrijfgeld te
voldoen.

